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editorial

Des del dia 4 de desembre es pot fer la tramitació de les Llicències per
l’any 2020. Per saber la categoria de la llicència heu de tenir com a
referència l’edat a final de l’any 2020. Els preus els trobareu a l’interior
d’aquest Corriol o al web de la FEEC. La seva validesa és d’any natural,
(hi ha excepcionalment la tramitació de l’últim quadrimestre de l’any que
comença a partir de l’1 de setembre).
PER AQUEST 2020:
Novetats:
• S’augmenta el límit assegurat per sinistre.
• S’augmenta l’àmbit de cobertura territorial.
• Es manté la tarifa familiar per les llicències federatives dels menors
amb caràcter anual. S’aplica quan es federi un fill d’una parella federada.

Descarrega’t gratuïtament l’APP de la FEEC i porta la llicència federativa
sempre a sobre.
Per a més informació: www.feec.cat i
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Inclusió de:
• la marxa aquàtica a totes les modalitats.
• l’slackline a la modalitat C, fins a 50 centímetres d’altura i amb una
cinta d’un mínim de 2,5 centímetres d’ample.
• l’espeleologia en mines, sempre que per progressar s’utilitzi el mateix
material que s’utilitza per progressar en grutes.
• l’esquí fora de pistes o freeride.
• la marxa nòrdica en casc urbà.
• la modalitat de Curses Trail Júnior per a menors dins la modalitat C
sub-14 i sub-17.
• Es cobreixen els accidents ocorreguts en senders que creuen una
població o quan una prova transcorre parcialment per una població.

activitats previstes
MUNTANYA:
26 de desembre - Pujada del Pessebre al Pedró del Quatre Batlles.
8 i 9 de febrer - Sortida de cap de setmana amb raquetes de neu
a Sant Pere dels Forcats (informació 636855371-Alba)
possibilitats només d'anar-hi el diumenge.
ESQUÍ DE MUNTANYA:
21 de desembre: Allà on hi hagi neu.
11 de gener: Torreneules (2713). Núria.
25 de gener: Pic de la Dona (2702 m.) Ripollès.
8 i 9 de febrer: Tuc del Malh Blanc (2459 m.) Val d'Aran.
15 de febrer: Pic de Mortiers (2605) Capcir.
29 de febrer: Pic de Peudourrés (2468) Arieja.
14 i 15 de març: Pic de Ratera per la Vall de Ruda (2861 m.) Val d'Aran.
25 i 26 de març: Pic de la Serrera (2912 m.) Andorra.
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ASSEMBLEA:
gener 30 - Assemblea General de Socis.

BON
NADAL
i
FELIÇ
ANY
2020

cada soci
del CES
participa
amb la
quantitat
de 0,30
Euros als
números
56.841 i
49.303 del
sorteig del
dia 31 de
desembre
de 2019 de
la Grossa
de Cap
d’any

notes ces
n La sortida del dia del pessebre serà a les 8 del matí de la freixera.
n Enguany, també participem al concurs de pessebres. Està exposat a
l’aparador de la perruqueria Rosa Camps. El pessebre l’ha fet la Judit
Donoso.
n Per comprar tiquets amb descompte al Port del Comte ho heu de fer
amb el carnet de soci.
n Els que vulgueu treure la targeta de Federat podeu fer-ho a partir del
4 de desembre, el pagament serà a través de transferència bancària
(podeu trobar les instruccions al web). A les pàgines 12-13 d’aquest
Corriol hi ha el quadre de llicències.
n L’Assemblea Ordinària de socis, serà el dijous dia 30 de gener de
2020.
n Tots els socis que estiguin al corrent de pagament el proper dia 31 de
desembre, jugaran la quantitat de 0,30 cts. d’Euro als números 56841
i 49303 de la Grossa de Cap d'any.
n La foto de la portada d'aquest Corriol pertany a l'acció de Llum i Llibertat
i ha estat cedida per la fotògrafa Carme Panadés Canals.
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n S'ha fet lliurament d'un xec de 500,27€ al Fons d'Emergència Social dels
beneficis de l'última edició de la Cursa Solidària "Passos de Gegant".
n Adjuntem el carnet de soci per l’any 2020.

equip de curses i marxes
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L'EQUIP DE CURSES I MARXES PARTICIPA A LA IX CURSA DE MUNTANYA DE
CASTELLTALLAT EN EL MARC DEL CAMPIONAT MAQUI BAGES-BERGUEDÀ
La primera cursa d'enguany, i seguint la tradició, es va celebrar el diumenge 20
d'octubre a la localitat de Castelltallat. Amb 15 km i 300 m de desnivell positiu,
la cursa es presentava rapidíssima i malgrat les condicions meteorològiques
adverses (pluja, fang, llamps i trons), tots els corredors van arribar a meta xops,
però amb un somriure a la cara.
Cal destacar que Xavier Espiña es va endur la 3a posició masculina i general de
la graella.
Felicitats!
La relació de corredors participants amb els temps individuals oficials és la
següent:
Xavier Espiña 1:00 – 3r home
Lleïr Moreno 1:03 – 9è
Marc Malé 1:04 – 12è
Otman Moumen 1:06 – 16è
Carles Pallarès 1:08 – 23è
Alfons Vilaseca 1:11 – 36è
Jordi Obiols 1:15 – 54è
Xavier Montraveta 1:20 – 72è
Miquel Bueno 1:28 – 109è
Anna Tristany 1:28 – 5a dona
Antoni Lupianez 1:41 – 122è
Elisabet Parejo 1:41 – 12ena dona
TRAIL ELS TOSSALS A L'ESPUNYOLA
El diumenge 3 de Novembre va tenir lloc la segona cursa del Campionat Maqui,
el Trail Els Tossals, a l'Espunyola, on va participar l'Equip de Curses i Marxes del
Solsonès.
En aquesta cursa es pot gaudir dels paisatges i l'entorn del prepirineu Berguedà,
prioritzant sempre els senders i camp a través. La cursa consta de 14 Km i
700 metres de desnivell positiu, pujant pel Serrat de Malla, amb unes vistes
immillorables. A més, aquest any, tornant als seus inicis, han fet la clàssica
pujada al Santuari dels Tossals. Els nostres valents, tot i que no es van trobar
les millors condicions (pluja i sobretot molt fang), van aconseguir molt bons
resultats, demostrant un cop més que és un equip que està lluitant per a
emportar-se el primer lloc, sumant amb els resultats d'aquesta última cursa
més de 900 punts posicionant-se a més de 300 punts del segon equip.
La relació dels corredors participants amb els temps individuals oficials és la
següent:

Xavier Espiña 01:20 3r homes
Marc Malé 01:23 9è
Lleïr Moreno 01:27 21è
Miquel Vilar 01:31 28è
Carles Pallares 01:31 32è
Otman Moumen 01:35 47è
Jordi Obiols 01:42 78è
Miquelet Alsina 01:44 83è
Marc Reig 01:53 119è
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L'EQUIP DE CURSES I MARXES ES PROCLAMA VENCEDOR DEL CAMPIONAT
MAQUI BAGES-BERGUEDÀ 2019
El diumenge 24 de novembre es va celebrar
la tercera i última maqui a la localitat de
Sallent, la cursa que determinava quin
equip s'enduia el campionat.
La cursa mare de totes les maquis,
altrament coneguda com a “Bell Race”, és
única al territori ja que el seu recorregut
de 15 km puja i baixa a la muntanya de sal
de Sallent, on al punt més alt els corredors
toquen la campana!
L'Equip de Curses i Marxes, amb gran part
dels seus efectius disponibles, va voler
assegurar la primera posició d'aquest campionat.
Cal destacar la 2a i 3a posició general per Xavier Espiña i Marc Malé, així com
felicitar-los també per la seva victòria a la classificació general del campionat
com a 1r i 3r, respectivament. Moltes felicitats!!!
L'enhorabona també a la resta de corredors que van disputar la cursa: Roger
Closa, Miquel Bueno, Jordi Obiols, Marc Reig, Alfons Vilaseca,
Miquel Vilar, Lleïr Moreno, Carles Pallarès i Anna Tristany.
Així com als corredors que aquesta vegada van fer la funció
d'acompanyament: Eli Parejo i Jordi Borés. El treball en
equip i la constància ha permès
consolidar la victòria tant
buscada en aquest campionat,
l'enhorabona equip!!!
Finalitza la temporada i és hora
de fer balanç, donar les gràcies
a tots els corredors i corredores
pel compromís dipositat en
l'equip i ara a mirar en els nous
reptes per a la temporada 2020!!!
Si vols formar part de l'Equip i participar d'aquests nous reptes, anima't, obrim
places!

espeleologia
BALMES DEL VENTADOR
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Estan situades al sud-est de la masia de can Blanc de Vilacireres,
sota el primer cingle del morro d’Aguilar o cingles d’Aguilar. Per
arribar-hi trobarem un camí forestal que parteix de la collada
de les Saleres i baixa fins davant mateix del primer morro. En la
banda trobarem la primera, que és la més petita i menys vista. Es
continua pujant fins a la collada, i ara al peu de roca seguint cap al
oest, en trobarem dues més, però enlairades. Haurem de grimpar
una mica per poder-hi entrar.

De fet, són tres balmes amb el mateix nom. La primera, banda
esquerra (est) del morro, i les altres dues juntes, en la banda dreta
del morro (oest). La primera té unes dimensions reduïdes de 4x8m
de base per 4m alçada màxima.
La primera que trobarem en la banda oest és la més humida perquè
veurem unes estalactites que s’ajunten amb les seves respectives
estalagmites i abundants plantes adaptades en aquest lloc concret.
Té una base de 6m d’amplada per 10 de fondària, amb una alçada
de 2m al mig.
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La segona balma en la banda oest està a continuació d’aquesta
i té una base de 20m de llargada per 6m de fondària, amb una
alçada màxima de més de 4m. Antiguament podien ser habitades.
Pot indicar-ho la negror de la sutja en el sostre. Actualment hi
viu un ramat de cabres salvatges que volten per aquests cingles
impracticables pels humans.
Pertanyen al Berguedà, encara que estiguin molt a prop del límit
de la comarca del Solsonès.
Salvador Codina

animal
LA MERLA DEL PIT BLANC
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A vegades, quan heu anat d’excursió per la part nord de la nostra
comarca, és a dir per la Serra d’ Odèn, per la Serra del Port del
Comte o per la Serra del Verd, haureu sentit, el mes d’abril o
maig, un ocell que canta d’una manera semblant a la merla. Doncs
segurament estareu sentint el cant de la nostra protagonista
d’aquest corriol, que és la merla de pit blanc. La veritat, és una
espècie molt i molt semblant a la nostra merla que tots coneixem
i de fet són del mateix gènere, que comparteixen amb els tords i
les grives. A més tenen el mateix color i la mateixa mida. L’única
diferència destacable és el color del pit que, en el cas del mascle, en
època estival, és de color blanc molt pur i en forma de mitja lluna
que contrasta amb la resta del plomatge de color negre brillant.
La femella no és tan contrastada i el plomatge és més marronós.
El cant és molt semblant al de la merla però es diferencia perquè
les frases són més curtes i més “melancòliques“. En època de
cria el mascle està molt pendent del niu i quan s’acosta algun
perill comença a fer uns reclams molt aspres i “matxacons” que
espanten a qualsevol.
A la merla de pit blanc li agrada la muntanya i no la trobarem
en altituds inferiors als 1.800 metres, coincidint amb l’ àrea de
distribució del Pi Negre i del Ginebró. Tan sols a l’hivern, quan
allà dalt es cobreix de neu, la veurem al fons de les valls i a zones
urbanes. Aquest any, precisament, se n’han pogut observar alguns
exemplars a la vora de Solsona.
A la primavera comença la cria. El niu el construeixen ambdós
sexes a base de branquillons, molsa i plomes. El solen instal·lar
en un arbre, a poca alçada, o també, en alguns casos, vora terra,
en algun roquissar. La posta sol ser de quatre a cinc ous, i faran

Com hem dit, a l’hivern la merla de pit blanc baixa d’altitud i
busca aliment a les planures i fons de les valls. Busca sobretot
petits insectes, cucs i fruits que són abundants en aquesta època.
També durant l’hivern baixen molts exemplars d’Europa del Nord
buscant aliment i condicions meteorològiques més favorables.
Finalment cal dir que la merla de pit blanc és un ocell estrictament
protegit i la seva població, de moment, es considera força estable.
RASPINELL
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dues postes a l’any. Els petits seran alimentats per la parella a base
d’insectes molt abundants en aquesta època i amb algun fruit de
ginebró.

llicències federatives

PLA DE LLICÈNCIES I ASSEGURANCES DE LA FEEC - 2020
SUB-18 (17 anys)
MAJORS (a partir de 18 anys)

COBERTURES

A

B

Responsabilitat Civil
Despeses mèdiques:
- Centres concertats
- Centres no concertats a Espanya
- Centres a l'estranger
Mort per accident
Mort no accident durant la pràctica esp.
Invalidesa
Despeses de rescat i repatriació
Competicions pròpies de la FEEC

C

D

E

Limit per sinistre de 1.000.000 € - Màxim anual agregat de 10.600.000 €
Il·limitades fins a la capacitat màxima de la pòlissa
2.000,00 €
6.010,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
25.000,00 €
35.000,00 €
12.000,00 €
18.000,00 €

2.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
3.000,00 €
25.000,00 €
9.000,00 €

6.010,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
3.000,00 €
35.000,00 €
50.000,00 €

Catalanes i Internacionals

(segons la Llei de l'Esport i Decret 849/1993)

ACTIVITATS COBERTES PER L'ASSEGURANÇA

Per augmentar les cobertures caldrà
fer el canvi a una modalitat superior
de l'assegurança a través de l'entitat.

Excursionisme (1)
Senderisme (1)
Marxes (1)
Campaments (2)
Marxa Nòrdica
Cadira tot terreny (joëlette)
Marxa Aquàtica
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(1) excepte en alta muntanya;
que es considera quan s'utilitzin
piolets, grampons, esquís
i/o raquetes de neu.
(2) excepte campaments d'iglús.

Les de la B més:
Alpinisme
Alta muntanya
Bicicleta de muntanya
Canicròs
Campaments d'iglús
Curses per muntanya
Descens d'engorjats
Escalada, Espeleologia
Raquetes de neu
Duatló per muntanya
Vies ferrades
Psicobloc
Pont Tibetà
Slackline

Les de la C més:
Esquí de muntanya
Esquí alpí (pista)
Esquí de fons
Esquí nòrdic
Telemarc
Trineu de gossos
Raids d'esports de muntanya
Surf de neu (snowboard)
Surf de muntanya (splitboard)
Esquí de rodes (skiroller)
Estel de neu (snowkite)

Les de la D més:
Expedicions a
zones polars i a
muntanyes de
més de 7.000 m

Espanya,
Pirineus francesos,
Andorra, Portugal i Marroc

Tot el món
excepte zones polars i
muntanyes de més 7.000 m

Tot el món

ÀMBIT GEOGRÀFIC DE L'ASSEGURANÇA
Espanya,
Pirineus francesos,
Andorra i Portugal

PUBLICACIONS: Revista Vèrtex
PREUS ANUALS FEEC
SUB-18 (17 anys)
MAJORS de 18 anys

NO
FEEC
35,10 €
50,60 €

SÍ
FEEC
49,10 €
64,60 €

SÍ
FEEC
86,40 €
101,90 €

SÍ
FEEC
133,10 €
148,60 €

SÍ
FEEC
NO DISPONIBLE
887,80 €

40,70 €
62,55 €

54,70 €
76,55 €

92,00 €
113,85 €

138,70 €
160,55 €

NO DISPONIBLE
899,75 €

PREUS ANUALS AMB HABILITACIÓ FEDME
SUB-18 (17 anys)
MAJORS de 18 anys

MODALITAT MUNTANYA PLUS - 2020
SUB-18 (17 anys) / MAJORS (a partir de 18 anys)

Les següents cobertures millorades
A

B

C

D

E

FEEC
45,10 €
60,60 €

FEEC
59,10 €
74,60 €

45.000,00 €
9.000,00 €
5.000,00 €
FEEC
96,40 €
111,90 €

60.000,00 €
9.000,00 €
5.000,00 €
FEEC
148,10 €
163,60 €

60.000,00 €
9.000,00 €
5.000,00 €
FEEC
NO DISPONIBLE
902,80 €

50,70 €
72,55 €

64,70 €
86,55 €

102,00 €
123,85 €

153,70 €
175,55 €

NO DISPONIBLE
914,75 €

COBERTURES
Mort per accident
Mort no accident durant la pràctica esp.
Anticipament capital per sepeli

PREUS ANUALS FEEC
SUB-18 (17 anys)
MAJORS de 18 anys

45.000,00 €
9.000,00 €
5.000,00 €

PREUS ANUALS AMB HABILITACIÓ FEDME
SUB-18 (17 anys)
MAJORS de 18 anys

Companyia Asseguradora Accidents: Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, SA, amb número de pòlissa: 2512700132-6
Companyia Asseguradora Responsabilitat Civil: FIATC amb número de pòlissa: 40-5112319

30/11/19

PLA DE LLICÈNCIES I ASSEGURANCES DE LA FEEC - 2020
SUB-14 (fins als 13 anys)

SUB-17 (de 14 a 16 anys)

C

D

C

D

COBERTURES
Límit per sinistre de 1.000.000 - Màxim anual agregat de 10.600.000 €

Responsabilitat Civil
Despeses mèdiques
- Centres concertats
- Centres no concertats a Espanya
- Centres a l'estranger
Mort per accident
Mort no accident durant la pràctica esportiva
Invalidesa
Despeses de rescat i repatriació
Competicions pròpies de la FEEC

Il·limitades fins la capacitat màxima de la pòlissa
2.000 € només assistència d'urgència les primeres 24 h
20.000,00 €
12.000,00 €
6.015,00 €
3.000,00 €
12.025,00 €
12.000,00 €
9.000,00 €

12.000,00 €

9.000,00 €

20.000,00 €

12.000,00 €

Catalanes i Internacionals

(segons Llei de l'Esport i Decret 849/1993)

ACTIVITATS COBERTES PER L'ASSEGURANÇA
Les de la C Sub-14 més:

Les de la C Sub-17 més:

Excursionisme, Senderisme
Campaments, Marxes, Alpinisme
Alta muntanya, Escalada, Canicròs,
Descens d'engorjats,
Campaments d'Iglús,
Bicicleta de muntanya,
Curses per muntanya, Curses Trail,
Espeleologia, Raquetes de Neu,
Duatló de muntanya,
Vies ferrades, Psicobloc,
Marxa Nòrdica, Marxa Aquàtica,
Cadira tot terreny (joëlette)
Pont Tibetà, Slackline

Esquí de muntanya
Esquí alpí (pista)
Esquí de fons
Esquí nòrdic
Telemarc
Trineu de gossos
Raids d'esports de muntanya
Surf de neu (snowboard)
Surf de muntanya (splitboard)
Esquí de rodes (skiroller)
Estel de neu (snowkite)

Excursionisme, Senderisme
Campaments, Marxes, Alpinisme
Alta muntanya, Escalada, Canicròs,
Descens d'engorjats,
Campaments d'Iglús,
Bicicleta de muntanya,
Curses per muntanya, Curses Trail,
Espeleologia, Raquetes de Neu,
Duatló de muntanya,
Vies ferrades, Psicobloc,
Marxa Nòrdica, Marxa Aquàtica,
Cadira tot terreny (joëlette)
Pont Tibetà, Slackline

Esquí de muntanya
Esquí alpí (pista)
Esquí de fons
Esquí nòrdic
Telemarc
Trineu de gossos
Raids d'esports de muntanya
Surf de neu (snowboard)
Surf de muntanya (splitboard)
Esquí de rodes (skiroller)
Estel de neu (snowkite)

Espanya
Pirineus francesos
Andorra i Portugal

Tot el món
excepte zones polars i
muntanyes de més de 7.000 m

Espanya
Pirineus francesos
Andorra i Portugal

Tot el món
excepte zones polars i
muntanyes de més de 7.000 m

ÀMBIT GEOGRÀFIC DE l'ASSEGURANÇA

PUBLICACIONS: Revista Vèrtex
NO

PREUS ANUALS FEEC

NO

NO

SÍ

FEEC

FEEC

FEEC

FEEC

11,10 €

33,70 €

13,90 €

50,50 €

12,30 €

34,90 €

19,50 €

56,10 €

PREUS ANUALS AMB HABILITACIÓ FEDME
Companyia Asseguradora Accidents: Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, SA, amb número de pòlissa: 2512700133-4
Companyia Asseguradora Responsabilitat Civil: FIATC amb número de pòlissa: 40-5112319

30/11/19

QUOTA FAMILAR MENORS 18 ANYS - PLA DE LLICÈNCIES I ASSEGURANCES DE LA FEEC - 2020
SUB-14 (fins als 13 anys)

SUB-17 (de 14 a 16 anys)

C1F

C2F

D1F

D2F

C1F

C2F

D1F

D2F

PREUS ANUALS FEEC

9,20 €

7,80 €

27,25 €

22,45 €

12,00 €

10,60 €

44,05 €

39,25 €

PREUS ANUALS AMB HABILITACIÓ FEDME

10,40 €

9,00 €

28,45 €

23,65 €

17,60 €

16,20 €

49,65 €

44,85 €

A1F

A2F

B1F

B2F

C1F

C2F

D1F

D2F

PREUS ANUALS FEEC

29,65 €

25,55 €

43,65 €

39,55 €

73,50 €

63,80 €

110,85 €

94,15 €

PREUS ANUALS AMB HABILITACIÓ FEDME

35,25 €

31,15 €

49,25 €

45,15 €

79,10 €

69,40 €

116,45 €

99,75 €

SUB-18 (17 anys)

A1F: Modalitat A amb un fill
B1F: Modalitat B amb un fill
C1F: Modalitat C amb un fill
D1F: Modalitat D amb un fill

A2F: Modalitat A amb més d'un fill
B2F: Modalitat B amb més d'un fill
C2F: Modalitat C amb més d'un fill
D2F: Modalitat D amb més d'un fill
PREUS LLICÈNCIES FEEC
SENSE ASSEGURANÇA 2020
Modalitat

Preu

SUB-14

7,45 €

SUB-14 HABILITADA

8,65 € (7,45 + 1,20 €)

SUB-17

11,20 €

SUB-17 HABILITADA

16,80 € (11,20 + 5,60 €)

SUB-17 AMB VÈRTEX

23,70 €

SUB-17 HABILITADA AMB VÈRTEX

29,30 € (23,70 + 5,60 €)

SUB-18

33,50 €

SUB-18 HABILITADA

39,10 € (33,50 + 5,60 €)

MAJORS

45,20 €

MAJORS HABILITADA

57,10 € (45,20 + 11,90 €)

Per poder tramitar aquest tipus de llicència federativa cal que la persona tingui
contractada una assegurança amb les cobertures exigides a la normativa
esportiva vigent, i de forma especial del Real Decreto 849/1993 de 4 de Juny
on es determinen les prestacions mínimes de l’assegurança esportiva
obligatòria, i de l'article 152.1 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats
esportives de Catalunya. També serà necessari acreditar-ho amb un certificat
segons el model disponible a l’àrea privada i a les oficines de la FEEC.
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La resta de condicions i cobertures són les mateixes que les respectives modalitats SUB-14, SUB-17 i SUB-18
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escalada

córrer món
Capítol CIII: Romania
Malgrat les diferències evidents entre Romania i Catalunya, hi ha molts
més punts en comú del que es podria pensar: les nostres llengües són
germanes, són dos països bonics i diversos, amb mar, plana i muntanya,
i casa nostra és nova pàtria de molta gent nascuda entre els Càrpats i la
Mar Negra.
Així que, amb l’ànim de sentir-nos-hi com a casa, farem un petit tomb
per Romania: ens passejarem per les regions de Valàquia, Transilvània i
Moldàvia, començant per Bucuresti, la capital.
Després d’un vol una mica caòtic amb WIZZ, companyia low cost
romanesa, ens disposem a passar un dia a Bucuresti, una ciutat de
gairebé 2 milions d’habitants amb una extensió de 226 km2, més del
doble de Barcelona o París. Fa calor i tot és força decadent i rònec... per
dir-ho fi!
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Comencem pel parlament, el més gran d’Europa; impressionant però
força deixat. Els jardins plens de bardissa, les avingudes amb forats i
la recepció amb els lavabos indignes de l’edifici més important del país.
L’interior segueix en la mateixa tònica: els tràmits són lents, les parets
escrostonades, els llums apagats en bona part -no hi ha diners per
encendre'ls tots-, cables i pelades per tot arreu, els extintors a terra per
evitar que les portes es tanquin... Això sí, el guia està molt a l’alçada i la
visita val la pena.
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Dinem al centre històric; havent dinat iniciem la ruta: museu i església
dels antics voivodes -antics caps militars romanesos-, presidida per un
bust de Vlad Tepes, església ortodoxa de l'Anunciació de Sant Antoni,
Museu Nacional d'Història de Romania...
Veiem bastants edificis amb un punt vermell que indica risc d’ensorrament
en cas de sisme i amb cartells que avisen de caiguda de teules, molts són
dependències oficials. Seguim pel Museu del Banc Nacional, el monestir
dels Arcàngels Gabriel i Miquel, l’església ortodoxa russa de St. Nicolau,
amb unes cúpules daurades molt boniques.

Arribem a la plaça de la república, centre neuràlgic de la ciutat, amb
l’església de Kretzulescu, l’antic palau reial, actual Museu Nacional d'Art,
el monument als caiguts per la revolució, l’edifici de l’antiga seu de la
policia política -amb el balcó on Ceucescu va pronunciar el seu darrer
discurs abans de fugir en helicòpter blanc, ser detingut i afusellat amb la
seva esposa-, la Universitat Carol I, l'Ateneu Romanès, la sala Palatului
-un auditori on fan Mamma Mia-... I un munt d'edificis, tots amb regust
de passat soviètic, tots amb el segell decadent i deixat, propi de la ciutat.
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Fem un beure i un gelat en una terrassa davant de la universitat, tornem
a l'hotel i sopem; provem la primera especialitat romanesa -carn picada
a la graella-, i anem a dormir, estem cansats, hem fet 9,2 km. Demà
toca cotxe i sortir a la Romania rural; que promet ser més bonica que la
ciutat!
CRO MANYÓ

opinió
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BON NADAL! HO DIREM AMB EL TO ALEGRE!
Potser que no tingui el to de veu amb l’alegria que caldria, perquè portarem a dins un
neguit, una incertesa: Aquella colla de gent honrada i digna passaran el Nadal engarjolats.
No cal entonar amb veu solemne “Glòria a Déu a les altures, a la Terra pau als homes de
bona voluntat”. A la terra catalana els homes de bona voluntat, els tanquen a la presó.
Els diumenges d’Advent haureu sentit al temple que ens conviden a preparar els camins
del Senyor. Hauríem de tenir la traça, la imaginació i la paciència de preparar camins que
portin a la llibertat, desbrossar l’espai, buscar més maneres d’obrir corriols, arrencar-ne
els gruixos de males herbes, les plantes verinoses que hi han sembrat gent de males
intencions. Ens hem de convertir en enginyers de ponts i camins.
Segur que tenim intel·ligència per treballar-hi. Hem de saber trobar camins de llibertat,
per fer arribar la veu ben lluny. Quan protestem perquè tanquen gent honrada a la presó,
aquest clam hauria d’arribar a llocs on podríem trobar ajut. Saber quins mars i muntanyes
ha de traspassar el clam perquè hi ressoni. Hi ha d’haver algun grup de persones que
ens ajudarien... Si sentissin la nostra veu angoixada... Potser als països gèlids on les
tarteres són enormes blocs de gel. O potser en esplanades on la terra bull i el sol esberla
les pedres. Hi ha d’haver maneres per fer que el clam “Llibertat Presos Polítics” volant
pel cel com una gavina voladora incansable porti al bec el nostre clam i el deixi damunt
de gent compassiva i alhora valenta.Aquí a les nostres Catedrals, la Missa del Gall serà
solemne. Faig un prec: en aquesta missa o en d’altres, si ens prediquen que Nadal és
amor, pensaran a formular una pregària en suport dels empresonats injustament?
Ep! He de frenar, ara me n’adono. Em podeu dir: “No ens demanis oracions, si no creus
gaire en els Sants”. Per exemple, arribant Sant Blai, deia que mengeu fruita beneïda,
però no em creia que curés el mal de coll. Encara ho dic, tant si menjava fruita beneïda
i com la que no ho era. Igual com amb el pa beneït. Ningú no em va saber dir quins
avantatges o quins beneficis porten totes aquelles benediccions.
I quan s’acosta Nadal, torno a dir-vos això, quatre diumenges abans de Nadal, suposo que
encara ho fan els capellans, com si comencés una campanya electoral, ja s’engresquen:
“prepareu els camins dels Senyor... sentireu la joia del Nadal...” La joia alguns la sentiran
i altres no. L’alegria vindrà quan s’escaigui. No ens podem posar la joia com obligació.
Que no em diguin: “Has d’estar alegre perquè és Nadal”. D’alegries en sento durant l’any,
com tothom. Jo confesso, com aquell gran actor Mongomeri Cliff. I com penso que això
de la joia dintre meu no la sento pas.
Potser ho vaig dir l’any passat, les festes nadalenques les voldria més assossegades, més
tranquil·les. Hi trobo massa bellugadissa, compres i més compres, consum. S’organitzen
un feix gros d’activitats, que queden atapeïdes i no s’atrapen. Els altaveus comencen molt
aviat a escampar cançons, les van repetint i sovint atabalen. Sí que hi ha coses dignes,
com ara Els Pastorets, hi havia viscut moments feliços. Ara per assistir-hi és massa
estona. Els vuitanta-vuit pesen. Confesso que com espectador, a teatre o espectacle
m’agrada però alhora m’hi trobo tens, tanta estona quiet em porta una tensió, ho explico
i especialment als universitaris que han triat el tema de les neurones i sistema nerviós.
Si ho voleu aprofitar, preneu-ne nota. Mentrestant, jo dic qui dia passa any empeny. Qui
no vulgui pols que no vagi a l’era i “ojos que ven, trompada que et fots”.
Ramon Gualdo

ganyip de llengua
Què en sabem de l’aranès?
L’aranès és una variant de la llengua occitana parlada a Catalunya, a l’Aran,
on té la condició de llengua pròpia, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de
2006. La Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran en fa el
desplegament normatiu.
Durant el 2019 n’hem pogut tenir un millor coneixement gràcies a les
activitats programades dins la commemoració de l’Any Robèrt Lafont
(1923-2009), en ocasió dels 10 anys de la seva mort. Aquest lingüista,
historiador, activista i polític, ha estat una de les figures cabdals de
l’occitanisme del segle XX i un apassionat per la llengua i la cultura
occitanes.
Per divulgar l’obra i el llegat de Lafont s’han dut a terme tot un seguit
de conferències i la Direcció General de Política Lingüística ha organitzat
l’exposició titulada “Aranès, l’occità de Catalunya”. En aquesta mateixa
programació també s’ha homenatjat l’escriptor Mn. Jusèp Condò,
principal figura de les lletres araneses, en el centenari de la seva mort.
La informació detallada d’aquest any commemoratiu es pot trobar dins
el portal de la Llengua catalana: <https://llengua.gencat.cat/ca/robertlafont/>
I podem fer un tastet de l’aranès llegint un fragment del poema més
conegut de Robèrt Lafont: “Lo sol poder es que de dire”, que també ha
estat musicat.

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE LLEIDA

Servei Comarcal de Català del Solsonès
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Lo sol poder es que de dire.
Dire doç: una aranha
penchena lo soleu
sus lo pònt de l'aubeta.
Dire fèr: la montanha
es una frucha amara
qu'enteriga lei sòrgas.
Dire larg: la marina
a pausat si doas mans
sus l'esquinau dau mond.
Dire amic: l'amarina.
(fin de l'extrach sonòr)
Ma lenga es davant ieu
nusa coma una dròlla.
(fin de la premièra part del poèma

cuina
CANELONS DE ROSTIT
INGREDIENTS:
-500g de carn magre de porc
-500g de vedella per rostir
-1/2 pollastre
-300g de fetge d'ànec
-4 cebes
-4 pastanagues
-1 porro i 1 cabeça d'alls
-500ml vi blanc
-plaques canalons
-llard i oli oliva
PREPARACIÓ:
Talleu la carn i verdures per rostir.
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En una cassola poseu-hi llard i oli, coeu la carn salpebrada fins que quedi
daurada. Retireu-la
A la mateixa cassola, poseu-hi les verdures i sofregiu-les. Tot seguit hi
afegiu la carn que tenim reservada i el vi blanc, tapeu la cassola i aneuho remenant de tant en tant perquè no s'enganxi.
Finalment poseu-hi el fetge d'ànec tallat a trossos i deixeu-ho coure 5m
més. Retireu-ho del foc.
Tritureu la carn rostida, barregem-la amb una mica de beixamel.Estireu
les plaques de pasta i farciu-les. Enrotlleu-les.
Posem els canelons en una plata per anar al forn, els cobrim de salsa
beixamel i formatge ratllat. Ho deixem coure i gratinar durant uns 20m.
Mercè

activitats realitzades
MUNTANYA:
1 d'octubre - Llum i Llibertat. Ascensió i pernoctació a l'Agulla Cap
de l'Arc de Montserrat (apadrinada pel CES)
26 de desembre - Pujada del Pessebre al Pedró del Quatre Batlles.
MATINALS:
22 de setembre - Caminada Solsona-Pantà de Sant Ponç: Setmana
de la Mobilitat Sostenible-19

ORIENTACIÓ:
26 d'octubre: 17a Caminada d'Orientació
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CAMÍ IGNASIÀ:
6 d'octubre - Palau d'Anglesola - 		
Verdú.
20 d'octubre - Verdú - Cervera.
1-2 i 3 de novembre - Alfaro-TudelaGallur.
6-7 i 8 de desembre - Gallur-Alagón
-Zaragoza.

30è CICLE DE PROJECCIONS:

30è Cicle de
PROJECCIONS

30è Cicle de
PROJECCIONS
TEATRE COMARCAL DE SOLSONA

TEATRE COMARCAL DE SOLSONA

2/4 de 10 del vespre

2/4 de 10 del vespre

1a Sessió

2a Sessió

RETURN TO MOUNT KENNEDY

VIACRUXIS
(11’)

(80’)

En Marcel i l’Andrezj són una llegendària parella de muntanyencs.
Han estat els primers a conquerir els cims més alts i difícils. I tot
i tenir temperaments tan diferents, fan un gran equip. Però ara
s’enfrontaran al repte mes difícil de tots, coronar el cim verge de
la muntanya més alta.

El l 1965 Jim Whittaker, primer americà al cim de l’Everest, va
escalar per primera vegada un cim remot del Yukon, més tard
anomenat Mt. Kennedy en honor del president dels Estats Units.
En aquella primera ascensió hi va participar Robert Kennedy, germà
del president i també assassinat. Els fills dels dos protagonistes
intentaran reviure l’ascensió dels pares en un documental sobre
l’amistat, els drets humans, el medi ambient i l’aventura .

LADAKH el petit Tibet
3 amics i 3 motos, que decideixen anar a recorrer
algunes de les carreteres mes altes del mon, travessant
l’Himàlaia Indi
A càrrec de Marc Ramonet, Albert Molas i Xavi Serra

Gran Premi 2018 i Premi BOREAL al millor guió del Festival de
Cinema de Torelló .

Dissabte, 9 de novembre de 2019

Dissabte, 2 de novembre de 2019

ENTRADA
GRATUÏTA

col·laboradors

ENTRADA
GRATUÏTA

col·laboradors

30è Cicle de
PROJECCIONS

30è Cicle de
PROJECCIONS

TEATRE COMARCAL DE SOLSONA

TEATRE COMARCAL DE SOLSONA

2/4 de 10 del vespre

2/4 de 10 del vespre

3a Sessió

4a Sessió

AMAZIGH 4.167

SENSACIONS-19

(51’)

El Jamal i el Hamid són dos joves amazigh que viuen a la vall
de Imlil, prop del Toubkal. i que participaran per primer cop
a la cursa Ultra Trail Atlas Toubkal que es celebra cada any
a la zona. Apadrinats per l´Eduard Jornet els seguirem
abans, durant i després de la cursa, on coneixerem els
costums i tradicions del poble bereber, a més dels seus
somnis i anhels.

Diferents experiències que han tingut al llarg
d’aquest any alguns SOCIS que ens mostraran
en vídeos de 5 minuts.

A càrrec d’Eduard Jornet

Dissabte, 16 de novembre de 2019

Dissabte, 30 de novembre de 2019

ENTRADA
GRATUÏTA

col·laboradors

ENTRADA
GRATUÏTA

col·laboradors
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solució sudokus 194

NÚM.: 57 (DIFICULTAT MITJANA)

NÚM.: 58 (DIFICULTAT DIFÍCIL)
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